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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que a cultura é uma força motriz que impulsiona o desenvolvimento 
regional e a atracção de investimentos e que os artistas e instituições culturais 
desempenham um papel decisivo na formação da identidade das regiões e da sua 
capacidade de atracção para o exterior,

B. Considerando que a cultura é particularmente importante para o desenvolvimento de 
pequenas e médias cidades, sendo um sector que cria postos de trabalho, promove o 
desenvolvimento económico e, na esfera social, constitui um factor de integração e de 
maior coesão social nas regiões e comunidades locais,

C. Considerando que é possível - no contexto da política de coesão e de desenvolvimento das 
regiões locais - restaurar o património cultural e promover os sectores artísticos com vista
a incrementar a capacidade de atracção das regiões,

D. Considerando a importância para a cultura das PME e do capital privado, que deviam ser 
envolvidos na execução dos projectos e actividades, especialmente através das parcerias 
público-privado (PPP);

1. Reconhece a importância dos planos relativos à agenda europeia para a cultura mas 
considera que na comunicação da Comissão a este respeito faltam informações sobre o seu 
financiamento e exorta a Comissão a fornecer essas informações o mais depressa possível;

2. Chama a atenção para a necessidade de dotar a cultura dum papel de relevo, não apenas no 
diálogo entre países mas também entre as regiões de todo o mundo, promovendo as trocas 
interculturais e a inclusão da cultura nos programas de desenvolvimento;

3. Realça que o turismo cultural é um factor essencial do desenvolvimento económico das 
regiões e do incremento da importância do património cultural europeu;

4. Lamenta que a Comissão não preste absolutamente nenhuma atenção às parcerias entre 
cidades, municípios e regiões - que são, há muitos anos, um excelente fórum de 
cooperação e de intercâmbios culturais e informativos;

5. Exorta a Comissão a disseminar as "boas práticas" nas actividades culturais a nível 
europeu, chamando a atenção para o facto de a maioria dessas "boas práticas" terem 
origem nas regiões; sugere a organização de conferências temáticas ou a criação de bases 
de dados de "boas práticas" de acesso generalizado em todas as línguas oficiais da UE;

6. Exorta a Comissão a apoiar iniciativas de carácter cultural em projectos de cooperação 
regional também a nível de pequenas e médias cidades - em particular, no quadro do 
programa INTERREG IV C - e a incorporar a dimensão cultural na iniciativa "As Regiões 
e a Mudança Económica";
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7. Exorta os Estados-Membros a apoiarem a cultura nas regiões através de investimentos em 
infra-estruturas culturais, fazendo uso dos fundos estruturais, bem como a elaborarem 
estratégias regionais de desenvolvimento cultural em consulta com os sectores culturais e 
educativos e com a sociedade civil;

8. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a definirem normas simples, transparentes e 
claras para a execução das PPP para que estas possam tornar-se um verdadeiro 
instrumento de financiamento de empreendimentos culturais nas regiões e permitir um 
envolvimento mais activo das PME;

9. Congratula-se com a proposta da Comissão de criação do Fundo Cultural UE-ACP como 
contribuição para a distribuição de bens culturais dos países ACP; considera que devem 
ser efectuadas acções semelhantes, em particular, com os países abrangidos pela política 
de vizinhança; neste contexto, lamenta a exclusão dos países terceiros do programa das 
Capitais Culturais Europeias;
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